MIT’teki Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı
Suudi Arabistan’da ve dünyada eğitimin
dönüştürülmesine yardımcı olacak


J-WEL okullarda,
yükseköğrenimde ve işyerinde öğrenimde bir eğitim rönesansı kıvılcımı

çakacak.



Yeni Laboratuvar Eğitimde 2030 Suudi Vizyonunu destekliyor



Cidde, Suudi Arabistan – 3 Mayıs 2017
Jameel Topluluğu ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) bugün, Suudi
Arabistan ve Orta Doğu dahil olmak üzere eğitim ve öğretim için destek sağlayan yeni bir
global eğitim laboratuvarının oluşturulduğunu açıkladı.
Küresel ölçekte işbirliğine dayanan bu girişim eğitimin etki düzeyinde ve erişim alanında
devrim yaratılması için eğitimcilere, üniversitelere, hükümetlere ve şirketlere yardımcı
olacaktır ve tüm dünyada teknolojik gelişme, küreselleşme ve daha iyi hayat standartları
araştırma nedeni ile kökten değişikliğe uğramış bir işgücü pazarı için her yerdeki insanların
hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Orta Doğu’daki öğrenciler ve kadınlar ve
kız çocukları gibi yeterince eğitim hizmeti alamayan nüfus bölümleri ve göçmenleri de
içermek üzere gittikçe artan bir sayıdaki yerlerinden edilmiş nüfus bölümleri J-WEL’in temel
odak noktalarından birisini oluşturacaktır.
J-WEL yeni girişimlere güç verecek ve MIT de programlarını ve kaynaklarını okullara,
hükümetlere, hükümet dışı kuruluşlara (NGO), yardımseverlere ve şirketlere açacak ve
eğitimler, atölyeler ve sertifikasyon programları için özel erişim sağlayacağı gibi MIT ile
işbirliği fırsatları oluşturacaktır.
Bir MIT mezunu ve ömür boyu MIT Kurumsal üyesi olan Mohammed Abdul Latif Jameel
tarafından kurulmuş olan ve yönetim kurulu başkanlığını da kendisinin yaptığı Jameel
Topluluğu tarafından ortaklaşa şekilde kurulan J-WEL, MIT’in genel küresel ölçekteki
‘Daha İyi Bir Dünya kampanyası’nın bir parçasıdır. Jameel Topluluğu ile MIT arasında
sürmekte olan işbirliği daha başka projelerin yanı sıra Abdul Latif Jameel Yoksulluğa
Önlem Laboratuvarını (J-PAL) ve Abdul Latif Jameel Dünya Su ve Gıda Güvenliği
Laboratuvarını (J-WAFS) içermektedir.
Jameel Uluslararası Topluluğu Başkanı Fady Mohammed Jameel şunları belirtmiştir:
“MIT’teki Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı (J-WEL) Suudi Arabistan’da ve
dünyada okullarda, yükseköğrenimde ve işyerinde öğrenimde bir eğitim rönesansı
kıvılcımı çakacaktır.
“Eğitim ve öğrenim güçlü bir toplum ve ekonomi için temel önemdedir. İstihdamı artırır ve
herkes için daha fazla fırsat yaratır – bunlar 2030 Suudi Vizyonunun orta direkleridir.
Eğitimin iyileştirilmesinde gelişme gerçekleştirilmiş olmasına rağmen daima yapılacak daha
fazla şey vardır. Bireylerin altyapıları ne olursa olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını
ve tam potansiyellerini elde etmelerini sağlamak Jameel Topluluğu için birinci önceliktir ve
Suudi Arabistan’daki eğitim topluluğu ile işbirliği yapmayı umduğumuz bir önceliktir. MIT ile
birlikte Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarını oluşturmamızın nedeni de tam
budur.

“MIT dünyadaki en çok saygı duyulan araştırma üniversitelerinden birisidir ve J-WEL
sayesinde eğitime katılan herkes eğitimler ve atölyeler gibi onun programlarına ve
kaynaklarına ve ayrıca MIT ve diğer üyeler ile işbirliği fırsatlarına özel erişime sahip
olacaktır. Abdul Latif Jameel Yoksulluğa Önlem Laboratuvarı ve Abdul Latif Jameel Dünya
Su ve Gıda Güvenliği Laboratuvarı dahil olmak üzere sürmekte olan işbirliğimiz sayesinde
MIT ile çalışmanın yararlarını zaten birinci elden öğrenmiş bulunuyoruz ve J-WEL bu
başarılı geçmişten güç alacaktır.”
Dünya Bankasına göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi eğitimde önemli adımlar atmıştır
– 1960 ile 2014 arasında ortalama okula gitme düzeyi dört katına çıkmıştır - ama eğitimin
kalitesi iyileştirmek ve yeni mezunların hızla değişen işyerine hazır olmasını sağlamak
dahil olmak üzere hâlâ güçlükler vardır.
Orta Doğu MIT için çok özel bir ilgi alanıdır. J-PAL geçen ay Dubai’de bir etkinlik düzenlemiş
ve J-PAL’ın bölgedeki çalışmasını ve varlığını arttıracağını teyit etmiş ve Jameel Topluluğu
da kısa süre önce MIT Başkanı için bir Suudi Arabistan ziyareti düzenledi.
MIT Başkanı L. Rafael Reif “Yıllardır Jameel Topluluğunun karmaşık küresel sorunlara
uygulanabilir çözümler bulmaya bağlılığı MIT’te hepimize ilham vermiştir” dedi. “J-WEL
sayesinde Jameel Topluluğu tüm dünyadaki ve Birleşik Devletler’deki öğrencilere olanaklar
sağlama, halen milyonlarca kişiye kapalı olan eğitim yollarını açma çabasında bu
olağanüstü mirastan güç almaktadır. Jameel Topluluğuna sahip olduğu vizyon, gösterdiği
ortaklık davranışı ve daha iyi bir dünya hazırlamaya olan sarsılmaz tutumu nedeni ile
minnettarız.”
Eylül 2017’de faaliyete geçecek olan J-WEL, MIT’in Açık Öğrenim Başkan Yardımcısı
Sanjay Sarma yönetiminde MIT’in açık eğitim ve öğrenim girişimleri bünyesindeki bir kuruluş
olacaktır. MIT dijital öğrenim dekan yardımcısı Sayın Vijay Kumar J-WEL’in idari direktörü
olarak görev yapacak ve J-WEL’in üç temel alandaki faaliyetleri hakkında öğretim üyeleri ile
yakın işbirliği içinde çalışacaktır – 12. sınıf öncesi, yükseköğrenim ve işgücü eğitimi.
Sarma, “J-WEL sayesinde, MIT’te geliştirilen kıymetleri kullanarak ve J-WEL tarafından bir
araya getirilen topluluktan yararlanarak birlikte öğrenme, paylaşma ve eğitim verme sureti ile
yeni ve uzun vadeli işbirlikleri oluşturacağız” dedi. “Asırlardan bu yana filozoflar ve
eğitimciler tarafından dile getirilen bir düşünceyi ifade etmek gerekirse: J-WEL öğrencilerin
zihinlerinde ateşler yakacak ve eğitimcilerin kendi toplumlarındaki en zorlu güçlüklere
çözümler bulmasını sağlayacaktır.”
J-WEL hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://jwel.mit.edu/
-SonEditörler için Notlar
Jameel Topluluğu olumlu bir sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği teşvik etmek için çok
çeşitli girişim faaliyetleri sürdüren bir sosyal girişim kuruluşudur. Jameel Topluluğu Suudi
Arabistan’da ve ötesinde birey, topluluk ve bir bütün olarak Arap hayatı temelinde Orta

Doğu’da ve tüm dünyada Arap sanatını ve kültürünü teşvik etmekte, işsizliğe karşı
çalışmakta, yoksulluğun azaltılması ve gıda ve su güvenliği için araştırma olanağı
sağlamakta ve eğitim ve öğretim fırsatları temin etmektedir. Jameel Topluluğu, ömrü
boyunca on binlerce dezavantajlı insanın yaşamlarını sağlık hizmeti ve eğitim dahil olmak
üzere çok çeşitli alanlarda iyileştirmesine yardım etmiş olan ve Abdul Latif Jameel işinin
kurucusu merhum Abdul Latif Jameel tarafından 1930’larda başlatılan bir gelenek olarak
Jameel ailesinin topluluğu destekleme geleneğini sürdürmek içim 2003 yılında resmen
kurulmuştur.
Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin www.cjameel.org
J-WEL, MİT’in bir öncü olarak görüldüğü şu iki alanın gücünden yararlanacaktır: insanların
en iyi şekilde nasıl öğrendiğini bilimsel şekilde anlamak ve bu bulguları pratik öğretim
iyileştirmeleri haline dönüştürmek için dijital öğrenim alanında ona ait çalışmalar ve nöroloji
bilimi ve bilişsel psikoloji alanındaki köklü çabaları. J-WEL bu güçlü yanlardan yararlanarak
eğitim verme şeklini daha az ezbere dayalı ve daha aktif olacak, daha az ders anlatımı ve
daha fazla tartışma içerecek ve çevrimiçi ve kendi kendine öğrenmenin karışımını içerecek
duruma getirmek için değiştirmek üzere küresel ölçekte iş arkadaşları ile çalışacaktır.

